
לרגל נישואי  מנחם מענדל שי'  עב"ג חיה מושקא תי' ולנר | 10

יומן תשרי תשד"מ

בגיליון  כבר  נדפס  ואילך(  תשרי  )מי"ב  היומן  של  השני  חלקו 

)מוסף( חג הסוכות של עיתון 'כפר חב"ד', בחודש תשרי )תשע"ד(. 

כאן אנו מביאים לראשונה את חלקו הראשון.

והעגה  השיח  עם  אז,  שהיה  המיוחד  ההווי  את  לחוש  כדי 

במקומות  שהוא.  כפי  הכתיבה  סגנון  את  הותרנו   – המסורתיים 

אחדים פוענחו מלים שנכתבו בר"ת.

להלן שער היומן:

יום ד' כ"ב אלול

ה'תהי' שנת גילוי משיח.

יומן ביקורי לטובה ולברכה

בחצרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א,

בפעם הב' אי'"ה,

לחודש החגים – השביעי תשרי.

ה'תהי' שנת מלכות דוד.

הת' אלישיב קפלון

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש 
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כפר חב"ד

יום ד', כ"ב אלול, ה'תהי' שנת גילוי משיח

סביבות השעה 12 בלילה יצאנו לדרך. צריכה להיות חני'ה בדרך 

באמשטערדאם אי"ה.

יום ה', כ"ג אלול, ה'תהי' שנת גילוי משיח.

מורנו  אדוננו  כ"ק  את  וראינו  ב10:40,  בערך   770 ל  ב"ה  הגענו 

שליט"א[  ]=אדמו"ר  אד"ש  שיצא  ב10:45,  בערך  שליט"א  ורבינו 

מקריאת התורה בזאל הקטן ונכנס לחדר. ברכתי שהחיינו.

בשעה 15:15 יצא אד"ש למנחה בזאל הקטן. בסוף מנחה הורה 

אד"ש לר"ז ]=לר' זושא[ שי' ווילימובסקי לשיר שיבנה ביהמ"ק.

לכמה  צדקה  וחילק  לנשים,  לשיחה  אד"ש  יצא   17:05 בשעה 

נתן לא' הת'  גם  ]=לשניים מהם[ לשים בקופה,  לב'  והורה  ילדים, 

]=לאחד )התלמידים( ה'תמימים'[ מלוד.

השיחה נמשכה כ3/4 שעה. ובסופה חילק הרבי דולרים לנשים.

כשעלה אד"ש למעלה במעלית שרו שיבנה ביהמ"ק והורה הרבי 

בידו כמ"פ להגברת השירה.

מעריב ב21:30, אד"ש נכנס לזאל הקטן והתפללו מעריב, לאחר 

מעריב הורה אד"ש לר"ז שי' שישיר כו'.

בשעה 11:00 יצא אד"ש מחדרו הק', שרו שיבנה כו' והורה אד"ש 

בתנועות ידו להגברת השירה גם בתוך המכונית.

יום ה' אמר אד"ש קדיש.

יום ו', כ"ד אלול, ה'תהי' שנת גילוי משיח
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לי  סיפרו  והתפללתי.   770 למקוה  והלכתי  לערך  ב10:30  קמתי 

גראנער  ללייבל  והורה  צדקה,  חילק  ב10:00,  ל770  בא  שאד"ש 

לקרוא לכמה ילדים שעמדו בחוץ ונתן גם להם.

יצא ב11:55 למקוה, חילק צדקה, חזר ב12:25. )הרבי אמור לצאת 

לאוהל(.

)לייבל  גדולה  חומה  נייר  שקית  עם  אד"ש  יצא   15:25 בשעה 

גראנער הכניס לאד"ש קודם לכן מכתבים ופני"ם וכו'( חילק צדקה 

לכמה ילדים ות', והורה להם לשים בקופה, גם עד המכונית חילק 

צדקה לתינוק ועשה שלום בידו כמ"פ גם בתוך המכונית.

 בשעה 18:45 חזר אד"ש מהאוהל )אחזתי את הדלת כי אף אחד 

לא אחז וכולם ברחו או בפנים או בצדדים(. לאחר כמה דקות יצא 

אד"ש שוב עם איזה ספר ביד )אולי כללי רש"י( ונסע הביתה.

ליל שבת נכנס אד"ש בערך ב20:00. עד ברכו עומד אד"ש, בברכו 

לימין  משמאל  אד"ש  מברך  התפילה  בסוף  שמו"ע.  עד  התיישב 

)מר' בערקע חן עד ר"ז ווילימובסקי( מורה לר"ז להתחיל שיבנה, 

והולך לחדר.

יום ש"ק, ש"פ נצו"י 

ואח"כ  ישב אד"ש,  ב8:30, בספר הראשון  נכנס אד"ש  לתהילים 

בשאר ארבעת הספרים עמד. גמרו תהילים ב10:05, ב10:30 נכנס 
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בנקדישך  כשניגנו  התפילה,  זמן  משך  כל  עמד  לשחרית,  אד"ש 

ובכתר, )יעלה, לכתחילה אריבער( דפק בידו הק' על העמוד.

בסוף התפילה חיכה להודעות שמודיע רמ"פ ]=משה פנחס[ כץ. 

ואח"כ אמר גוט שבת לסמוכים, כנ"ל בליל שבת.

ב13:30 התוועדות. עמדתי יחד עם עוד א' מהת' מישיבת תורת 

אמת ליד הרש"ג ]=הרב שמריהו גורארי'[ שי', שם יש ב' מקומות 

מסיאטל(  וא'  מקליפורניה  )א'  שם  שהעומדים  אלא  קבועים 

יבואו רק לפני ר"ה, ויכולתי לשמוע די ברור את רוב ההתוועדות. 

ההתוועדות נגמרה ב16:45, והתפללו מנחה.

הרבי אמר קדיש בשבת בכל התפילות.

אח"כ הלך אד"ש לחדרו. בשעה 20:15 בערך נכנס אד"ש למעריב 

בזאל הקטן, אחרי מעריב הבדלה, נכנס לחדר הק', ויצא אחרי כחצי 

שעה ונסע הביתה.

סליחות. כשבא אד"ש ל770 היו שם חבר'ה שלקחו משקה ורקדו, 

והרים אד"ש פעמיים ב' ידיו הק' בתנופה להגברת השירה. ואח"כ 

ירדו הנ"ל למטה.

במשך  רקדו  לכן  קודם   ,1:05 בשעה  לסליחות  נכנס  אד"ש  כ"ק 

איזה שעה )וגילו ברעדה(. אחרי סליחות שרו רחמנא דעני ודפק 

אד"ש על העמוד בידו הק' )השמאלית( משך איזה דקה עד שגמר 

הסליחות וכו' ונכנס לחדרו הק'. ב2:40 בערך יצא אד"ש מחדרו הק' 
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ונסע הביתה.

יום א', כ"ו אלול התשג"מ

כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ל770 ב10:20. לו"י ]=לוי יצחק[ פריידין 

נסע גם עם אד"ש )לאחר שצילם את הרבי ליד הבית( ואמר שדיבר 

איתו אד"ש ענינים כלליים ופרטיים.

הי' שם קבצן  וב12:25 חזר, כשחזר  ב 11:45 נסע אד"ש למקוה 

א' שמכר עטים וכו' ונתן לו אד"ש צדקה, ובירך את אד"ש )א גוט 

יאהר?( וענה אד"ש: גם אתם.

בשעה 15:20 בערך יצא אד"ש לאוהל, קודם לכן נכנסו חתן והוריו 

לאד"ש וקיבל החתן הסידור למנחה. דקה אח"כ יצא אד"ש לאוהל. 

יצא אד"ש  )מיד(, ב20:06  נכנס לחדר  ב19:58 בא אד"ש מהאוהל 

למנחה ואז חילק צדקה. בחזרת הש"ץ בין רפאינו לברך שם אד"ש 

ידיו הק' על מצחו עד מודים. אחרי מנחה יצא אד"ש, ואחרי חמש 

דקות הודיעו שאד"ש יצא בעוד רבע שעה.

לר"ה[  כללי  ]=מכתב  המכתב  יצא  מעריב  קודם  שנדחפו  בזמן 

מהמזכירות )אצל א' מאנ"ש עורך כפ"ח ]=העיתון 'כפר חב"ד'[ הי' 

של הזאל הקטן.  על הדלת  זה  את  והדביקו  ו'(  ביום  כבר המכתב 

יתנו  ]=פדיון נפש[  גראנער שהפ"נ  ללייבל  הרבי מסר בחדרו הק' 

מחר קודם קרה"ת, לייבל נכנס והודיע את זה למאיר הארליג.
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מפנים  מתחיל  הגארטל.  את  לבש  למעריב  אד"ש  נכנס  אח"כ 

אח"כ לאחור, אח"כ שוב לפנים, הצד הימני על השמאלי ואז תחת 

כעין  בפנים  הגארטל  ומכניס  קצת  פותח  כבר,  המוקף  הגארטל 

קשר. 

אומר עלינו גם בזמן הקדיש.

אחרי מעריב הודיע מאיר הארליג שסליחות ב-7 ואח"כ פני"ם. 

אד"ש מסתכל על ר"ז וילימובסקי )כמו"כ במנחה( ואז מתחיל ר"ז 

ואד"ש סוגר את עיניו הק' כאות הסכמה ויצא לחדרו הק'. לאחר 

כעשר דקות נסע הביתה.

יום ב', כ"ז אלול, ה'תהי' שנת גילוי משיח

בשעה 7:00 נכנס אד"ש לסליחות, וב7:35 גמרו ויצא אד"ש.

אמר  הפ"נ  קבלת  בזמן  בערך.   8:00 עד  מ7:45  פ"נ  קיבל  אד"ש 

אד"ש: לשנה טובה תכתב ותחתם.

הודיעו שאד"ש יכנס לקרה"ת עוד מעט.

תהילים.  אמר  ואח"כ  הקטן(  )בזאל  לקרה"ת  אד"ש  נכנס  ב8:15 

אחרי שהכניסו הספר לארון קודש יצא אד"ש והמשיך לקבל פ"נ 

משך איזה חמש דקות ונכנס לחדרו הק'.

צדקה  וחילק  נעצר  בדרך  למנחה,  אד"ש  נכנס   15:15 בשעה 

לילדים.
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נפ"א ]=נפילת אפים[ לא אמר אד"ש בסידור, וכן בתהילים בשבת 

ג'  והולך  הסידור  סוגר  שלום  בעושה  )יארצייט(  שאמר  בקדיש 

פסיעות. קודם נפ"א ברחום וחנון חטאנו כו' מכה על החזה.

 - פסיעות  הג'  כמדומה(  דמוצ"ש  )במעריב  אד"ש  חזר  בקדיש, 

בעושה שלום ]=של הש"ץ[, ובד"כ חוזר אד"ש בתתקבל.

ב21:30 נכנס אד"ש למעריב.

בצאתו ממעריב התחיל ר"ז שי' 'שיבנה' כרגיל, והי' כעין חיוך על 

פני קדשו ועשה בידו להגברת השירה כמ"פ.

)לר"ש  יצא אד"ש מחדרו הק', שרו שיבנה ועשה  בשעה 22:05 

מיידנצ'יק( בידו להגברת השירה.

איסטערן  על  במכונית  ]=בהיותו  השני  בכביש  אד"ש  כשחזר 

פארקוויי בדרך לביתו[, שמתי לב שלא כרגיל הסתכל אד"ש לעבר 

770 ואולי על האנשים.

יום ג', כ"ח אלול 

ב6:50 בא אד"ש לבית חיינו, וב7:05 נכנס )לזאל הגדול( לסליחות, 

ומתחילים  בידו  מורה  )אד"ש  רחמנא  שרו  כרגיל  סליחות  בסוף 

לשיר( קודם שירד אד"ש מהבימה עשה בידו יותר חזק וירד. אח"כ 

עשה בידו כמ"פ.

אח"כ לקח פ"נ. הודיעו מהמזכירות שבער"ה יתנו רק אלו שיביאו 

היום מאוחר או ממש בער"ה, וכולם מתבקשים לתת היום.

ב15:20 יצא אד"ש למנחה.
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יום הולדת  וב21:30 התוועדות ער"ה, כ"ט אלול  ב21:15 מעריב 

כ"ק אדמו"ר הצ"צ. 

כשנכנס אד"ש אחז בידיו ב' ספרים. אח"כ באמצע ההתוועדות 

]=אור התורה[  יצא מבית הדפוס אוה"ת  אמר אד"ש שבהשגח"פ 

של הצ"צ, והביאו את זה בלילה - אע"פ שהי' זה בלי בחירתי - וא"כ 

כבר הי' כ"ט אלול, וע"כ ]=ועל כן[ חזר אד"ש איזה דרוש דא"ח של 

הצ"צ בספר הנ"ל.

אוה"ת  לר"ה  דרושים  על  מיוסד  שיחה  כעין  דא"ח  מאמר  הי' 

להצ"צ, ד"ה תקעו בחודש שופר, ארך כרבע שעה. 

אח"כ אמר אד"ש שהגיע עוד ספר בהשגח"פ, והוא אגרות קודש 

של כ"ק מו"ח, וקרא שם אד"ש מהאגרת החדשה שכתב בווארשא 

ההוראה  אד"ש  ואמר  אחד,  בחדר  נמצאים  המשפחה  וכל  שהוא 

אגודת  האחדות,  של  הענין  להיות  שצריך  האדם  בעבודת  מזה 

חסידי חב"ד.

אח"כ חילק אד"ש דולארים לטנקיסטים, ובאמצע עצר את כולם 

)י"א שזרק חבילת דולארים לילדים( ואמר שיש כאלו שעוסקים 

בהפצת המעינות וכו' ולא באים לקחת, )הכונה היתה לר"ש ]=לר' 

שלמה[ מידנצ'יק( ומיד עלה ר"ש על השולחן וקיבל דולארים. אח"כ 

הי' הרב כץ משיקאגו; עד שהגיע לשולחן לקח איזה חצי דקה וכל 

הקהל ואפי' אד"ש חיכה עד שיגיע, והגיע וקיבל את הדולאר. מיד 

שקיבל  )ומי  מהזאל,  ויצא  תצאו  בשמחה  כי  אד"ש  התחיל  אח"כ 

אנוכי  )המחבר(  ממוצע  עניין  על  כמ"פ  בהתוועדות  דיבר  קיבל(. 
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העומד וכו'.

שהרי  זיך,  מקאכט  אז  תשד"מ,  שנת  על  ג"כ  דיבר  בהתוועדות 

קודם לכן היו ר"ת על מ"ב ועל מ"ג והי'ה הסדר הפוך )ג"מ, ב"מ( 

דברי  שנת  תהי'  תשד"מ  שיהי'  אד"ש,  ואמר  בד"מ,  יהי'  מה  וא"כ 

משיח ונזכה ללימוד תורה מפיו של משיח במהרה בימינו ממש.

)הת'  דולארים  קבוצת  שקיבל  הטנקיסטים  מא'  דולאר  לקחתי 

שמואל געלבשטיין( 

בהתוועדות הי' איזה לשון , שויתי ה' לפני תמיד. וגם, והשתחוו 

בהר  שוב:  ואמר  בירושלים,  לומר:  אד"ש  ורצה  הקודש  בהר  לה' 

הקודש.

ב-12  וחיילי'ה'  'ליובאוויטש  הספר  ההתוועדות  אחרי  )קניתי 

דולאר(.

יום ד', כ"ט אלול התשג"מ

הבוקר בשעה 7:05 נכנס אד"ש לסליחות כרגיל, אח"כ התיישב 

הקהל להתרת נדרים.

צדקה  וחילק  המכונית  ליד  וכשהגיע  למקוה  אד"ש  יצא  ב9:30 

נגמר הכסף וחזר חזרה לחדר והביא עוד להמשיך לחלק )דבר נדיר(.

חזר ב10:20 בערך ועמד שם איזה צלם וצילם ושאלו אד"ש אם 

כבר אמר תהילים.

יכלו  נדרים.  התרת  שחרית  אחרי  לשחרית,  אד"ש  נכנס  ב10:30 

לשמוע מלה במלה )מי שעמד קצת קרוב(. בהתחלה כשהתקרב 
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אד"ש הראה לר' אברהם הירש כהן על הספסל שאינו מסודר וסידר 

לייבל גראנער את זה מיד. 

אחרי שחרית נכנס לחדרו הק' והמשיך לקבל פ"נ. סביבות השעה 

ובירך  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  כללי  הפ"נ  אנ"ש  זקני  מסרו   12:00

אמר  נדרים  התרת  אחרי  ישראל.  כלל  כל  את  דקות  כמה  אד"ש 

אד"ש לכ"א מהזקנים יישר כח, ואח"כ אמר כתיבה וחתימה טובה 

לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה

אח"כ נסענו לאוהל וכשחזרנו נודע לנו שעשר דקות קודם לכן 

יצא אד"ש לאוהל. ב14:10 בערך.

בשעה 18:08 חזר אד"ש ונכנס לחדר. חשבו שיצא למנחה, אחרי 

5 דקות יצא מחדרו הק' כמעט במרוצה, שם צדקה )לא היו ילדים( 

ונכנס מיד למכונית ונסע לבית

ו. ב18:25 בא אד"ש ל770 ואחרי דקה יצא למנחה, קודם שנכנס 

אד"ש למנחה שם צדקה ונפל איזה מטבע והתכופף אד"ש והרים, 

נכנס למנחה.

כשיצא אד"ש ממנחה הסתכל אחורה )חיפש את ר"ז ווילימובסקי 

ולא הי'( אבל הבינו את הרמז והתחילו לשיר שיבנה ביהמ"ק.

ליל א' דר"ה. 

ואח"כ  דקות.  כ5  תהילים  אמר  הגדול,  לזאל  נכנס   20:00 בשעה 

הש"ץ  כשהתחיל  היו  בשמו"ע  שחזר  פסיעות  ג'  מעריב.  התחילו 


